
Privacyverklaring 

Ik, Linda Rettenwander, hecht veel waarde aan de waarborging van uw privacy. Binnen deze 

privacyverklaring geef ik u graag transparante informatie over hoe ik binnen On The Road Therapy 

omga met uw persoonsgegevens. Binnen On The Road Therapy hou ik mij in alle gevallen aan de 

toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 

(AVG). Al uw gegevens en informatie worden strikt vertrouwelijk behandeld.  

Binnen On The Road Therapy 

- maak ik alleen gebuik maken van uw persoonsgegevens ten behoeve van het uitvoeren van de 

diensten die On The Road Therapy aanbiedt.  

- zal ik om uw toestemming  vragen wanneer ik deze nodig heb ten behoeve van de verwerking van 

uw persoonsgegevens.  

- heb ik passende technieken en organisatorische maatregelen heb genomen wat maakt dat uw 

persoonsgegevens beveiligd zijn.  

- worden uw persoonsgegevens niet verzamelt of gebruikt voor andere doeleinden dan de diensten 

van On The Road Therapy.  

- Geef ik geen persoonsgegevens door aan derden tenzij dit nodig blijkt voor de uitvoering van de 

doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.  

Binnen On The Road Therapy ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. 

Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring vragen heeft over de waarborging van uw 

privacy of algemenere vragen hierover heeft dan kunt u ten alle tijden contact met mij opnemen.  

 

AVG en WGBO 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming is de wet ter bescherming van uw 

persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft elke organisatie/instantie die met 

persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft u als client bepaalde rechten. Specifiek voor 

privacy in de gezondheidszorg vallen aanvullende regels onder de Wet Geneeskundige 

Behandelingsovereenkomst (WGBO).  

 

Psychologie Praktijk  On The Road Therapy  

Wanneer u zich aanmeldt voor de diensten van On The Road Therapy, wordt gevraagd uw 

persoonsgegevens te verstrekken. Het verzamelen van deze gegevens is nodig om de aangeboden 

diensten uit te kunnen voeren en nodig voor de financiele afhandeling van deze aangeboden 

diensten. 

 

- Wanneer u contact opneemt met On The Road Therapy, zal uw email of ander bericht niet langer 

worden bewaard dan noodzakelijk totdat deze volledig beantwoord en/of afgehandeld is.  

- Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld tenzij dit ten behoeve van de diensten als 

belangrijk of waardevol wordt geacht zoals overleg met een andere behandelaar. Ten alle tijden zal 

ik dit met u , alvorens omogelijk overleg met derden, bespreken en hierin vragen om uw schriftelijke 

toestemming.  

- Ik, Linda Rettenwander, ben als enige psycholoog werkzaam binnen deze praktijk en ben verplicht 

om vertrouwelijk met uw informatie en persoonsgegevens om te gaan.  

- On The Road Therapy maakt gebruik van passende technieken en organisatorische maatregelen om 

de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik. Hierin; 



 - maak ik gebruik van een gebruikersnaam en warchtwoord op mijn systemen. 

  - pseudonimiseer en codeer uw persoonsgegevens wanneer hier aanleiding toe is.  

 

- U heeft recht op inzage, rectificatie en verwijdering van de persoonsgegevens die u aan On The 

Road Therapy verstrekt. Hierin kunt u tevens bezwaar maken tegen de verwerking van (een deel 

van) uw persoonsgegevens door mij. Hierin heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door 

mij te laten overdragen aan uzelf of een door u aangewezen andere partij .Hierin kan ik u vragen om 

u te legitimeren voor ik kan overgaan tot inwilligen van dergelijke verzoeken.  

- vanaf het moment dat u mij toestemming geeft om uw persoonsgegevens te verwerken, heeft u 

het recht deze toestemming in te trekken.  

- medische gegevens worden, conform wetgeving, maximaal 15 jaar bewaard. U heeft ten alle tijden 

het recht uw dossier op te vragen waarin ik niet aansprakelijk ben voor mogelijke fouten in de 

postbezorging.  

- de WGBO ziet een client als meerderjarig vanaf 16 jaar. Aanvraag voor inzage in uw dossier dient 

vanaf deze leeftijd dan ook door desbetreffende client zelf te worden gedaan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


